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1179 mf11 B 12 geen paginanummer. 

 Geen data op deze pagina. 

 

Een pagina met aantekeningen met betrekking tot de datering. 

 

1179 mf11 B 13 p. 715. 

 in festo Petri ad vincula: donderdag 01-08-1392. 

 

BP 1179 p 715r 01 ±do 01-08-1392. 

Johannes nzv Wolterus van der Rullen beloofde aan Arnoldus Heijme 16 

Hollandse gulden of de waarde en 2 vimmen stro met Sint-Jan aanstaande (di 

24-06-1393) en 1 mud haver, Bossche maat, met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1393) te betalen en te leveren. 

 

Johannes filius naturalis Wolteri van der Rullen promisit Arnoldo Heijme 

XVI Hollant gulden seu valorem (dg: et unum modii siliginis mensure de 

Busco) et II vimas straminum ad Johannis proxime futurum et (dg: d) unum 

modium (dg: -i) avene mensure de Busco ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. 

 

BP 1179 p 715r 02 do 01-08-1392. 

Leonius van de Kelder en Sijmon nzvw hr Johannes van Zeelst priester gaven 

uit aan de broers Theodericus en Arnoldus, kv Gerardus van der Braken, alle 

erfgoederen van wijlen Wouterus gnd Zanders soen, gelegen onder Gemonde, in 

Gestel bij Herlaer en in Boxtel, zoals voornoemde Walterus daarin was 

overleden, aan hen gekomen na erfdeling tussen voornoemde Leonius en Sijmon 

en Delija van der Stappen wv voornoemde Walterus; de uitgifte geschiedde 

voor de cijnzen die eruit gaan, en thans voor een n-erfpacht van 2 mud 6 

zester rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, voor het 

eerst over een jaar (ma 02-02-1394). 

 

Leonius de Penu et Sijmon filius naturalis quondam domini Johannis de 

Zeelst presbitri omnes hereditates quondam Wouteri dicti Zanders soen 

quocumque locorum (dg: infra vill) infra parochiam de Ghemonden et in 

parochia de Ghestel prope (dg: Ghestel) Herlaer (dg: sitas) et in 

parochia de Bucstel sitas prout (dg: dicte) dictus quondam Walterus in 

dictis hereditatibus decessit et prout dicte hereditates #eis# mediante 

hereditaria divisione prius habita inter dictos Leonium et Sijmonem et 

inter Delijam van der Stappen relictam dicti quondam Walteri cesserunt in 

partem ut dicebant dederunt ad hereditariam paccionem Theoderico et 

Arnoldo fratribus liberis (dg: quondam) Gerardi van der (dg: Braken) 

Braken ab eisdem hereditarie possidendas pro censibus annuatim exinde 

solvendis dandis etc atque pro hereditaria paccione duorum modiorum et 

sex sextariorum siliginis mensure de Busco danda (dg: sibi ab alio) 

#dicto Leonio (dg: ..) integraliter ab aliis# hereditarie purificationis 

et primo termino ultra annum et in Busco tradenda ex premissis 

promittentes warandiam pro premissis et aliam obligationem deponere et 

repromiserunt indivisi. Testes Aa et Tijt datum in festo Petri ad 

vincula. 

 

BP 1179 p 715r 03 do 01-08-1392. 

Gerardus van Bucstel zv Johannes gnd Pape Jan verwerkte zijn recht tot 

vernaderen. 

 

Gerardus de Bucstel filius Johannis dicti Pape Jan prebuit et reportavit. 

Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 04 do 01-08-1392. 

Voornoemde Theodericus en Arnoldus beloofden aan Leonius van de Kelder, 88 
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Gelderse gulden of de waarde en 4 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis 

over 2 jaar (di 02-02-1395) te betalen en te leveren. 

 

Dicti Theodericus et Arnoldus promiserunt super omnia (dg: dicto) Leonio 

de Penu (dg: LXXX Gelre) LXXXVIII Gelre gulden seu valorem atque quatuor 

modios siliginis mensure de Busco a purificationis proxime (dg: ultra di) 

futuro ultra duos annos persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 05 do 01-08-1392. 

Johannes van der Moelen en zijn broer Albertus beloofden aan Gerardus zvw 

Willelmus Clijnge, gedurende 5 jaar, ingaande heden, elk jaar met Lichtmis, 

15 Hollandse gulden of de waarde te betalen. 

 

Johannes van der Moelen et Albertus eius frater promiserunt (dg: Gerardo 

filio quondam Willelmi Clijnge XV) indivisi super omnia se daturos et 

soluturos Gerardo filio quondam Willelmi Clijnge ad spacium quinque 

annorum datam presentium sine medio sequentium anno quolibet dictorum 

quinque annorum XV Hollant gulden seu valorem purificationis et primo 

termino purificationis proxime futurum. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 06 do 01-08-1392. 

Voornoemde broers Johannes en Albertus beloofden aan voornoemde Gerardus 12 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Remigius aanstaande (di 01-10-1392) 

te betalen. 

 

Dicti Johannes et Albertus fratres promiserunt dicto Gerardo XII Hollant 

gulden seu valorem ad Remigii proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 715r 07 do 01-08-1392. 

Johannes Lemkens soen van Vechel beloofde aan Arnoldus Heijme 36 Hollandse 

gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te betalen en 1 

mud rogge, Bossche maat, en 4 vimmen stro met Lichtmis aanstaande (zo 02-

02-1393) te leveren. 

 

Johannes (dg: Lenk ken) Lemkens soen de Vechel promisit Arnoldo Heijme 

XXXVI Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime futurum 

persolvendos et unum modium siliginis (dg: pro purificationis) mensure de 

Busco et IIII vimas straminum ad purificationis proxime futurum. Testes 

datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 08 do 01-08-1392. 

Johannes Smedeken van Bucstel en Albertus Buc van Lijt beloofden aan 

Denkinus Scuerman 200 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande 

(wo 25-12-1392) te betalen. 

 

(dg: ?A) Johannes Smedeken de Bucstel et Albertus Buc de Lijt promiserunt 

Denkino Scuerman CC Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Aa et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 09 do 01-08-1392. 

De eerste zal de andere schadeloos houden. 

 

+. 

Primus servabit alium indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 10 do 01-08-1392. 

Willelmus van Hamvelt die Landmeter, Jutta van Zoemeren, Egidius zvw 

Godefridus snijder en Mijchael van Houbraken beloofden aan Arnoldus Heijme 

34 Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen en 1 mud rogge, Bossche maat, en 4 vimmen stro met Lichtmis 
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aanstaande (zo 02-02-1393) te leveren. 

 

Willelmus de Hamvelt die Landmeter Jutta de Zoemeren et Egidius filius 

quondam Godefridi sartoris #et# Mijchael de Houbraken promiserunt Arnoldo 

Heijme XXXIIII Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxime 

futurum persolvendos et unum modium siliginis mensure de Busco et (dg: 

IIII) IIII vimas straminum ad purificationis proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 11 do 01-08-1392. 

Gerardus zv Boudewinus Hoet van Bijnderen beloofde aan Arnoldus Heijme 9 

Hollandse gulden of de waarde met Sint-Jan aanstaande (di 24-06-1393) te 

betalen. 

 

Gerardus filius Boudewini Hoet de Bijnderen promisit Arnoldo Heijme novem 

Hollant gulden seu valorem ad nativitatis Johannis proxiem futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 12 do 01-08-1392. 

Lucas zvw Gerardus van Eijcke droeg over aan zijn natuurlijke zoon Leonius 

een b-erfpacht van 14 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te 

leveren, gaande uit goederen gnd het Goed ter Doeseldonk, in Helmond, welke 

pacht aan hem was overgedragen door Theodericus zvw Johannes gnd van 

Gherwen. 

 

Lucas filius quondam Gerardi de Eijcke hereditariam paccionem 

quatuordecim modiorum siliginis mensure de Busco solvendam hereditarie 

purificationis et in Busco tradendam ex bonis dictis tGoet ter Doeseldonc 

sitis in parochia de Helmont atque ex attinentiis eorundem bonorum 

singulis et universis quocumque locorum consistentibus sive sitis 

supportatam sibi a Theoderico filio quondam Johannis dicti de Gherwen 

prout in litteris hereditarie Leonio! suo filio naturali cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem deponere. Testes 

Rover et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 13 do 01-08-1392. 

Johannes. 

 

BP 1179 p 715r 14 do 01-08-1392. 

Johannes van Troest beloofde aan Johannes die Loze zvw Bartholomeus gnd 

Meus Wegen 6 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Lambertus aanstaande (di 

17-09-1392) te betalen. 

 

Johannes de Troest promisit Johanni die Loze filio quondam Bartholomei 

dicti Meus We[g]en sex Gelre gulden seu valorem ad Lamberti proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 15 do 01-08-1392. 

Rodolphus zv Johannes Gerijs beloofde aan Johannes van Beke zvw Philippus 

van Beke 135 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

Rodolphus filius Johannis Gerijs promisit super Johanni! de Beke filio 

quondam Philippi de Beke centum et XXXV Gelre gulden seu valorem ad 

nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 16 do 01-08-1392. 

Johannes gnd die Moelner zvw Denkinus gnd Fijen soen verkocht aan Henricus 

van Merlaer de oudere zv Rodolphus van Merlaer 1 bunder beemd, in Veghel, 

ter plaatse gnd in die Brueselse Boenre, tussen Theodericus Writer 

enerzijds en wijlen Gerardus Vosse anderzijds, aan hem verkocht door 
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Egidius zvw Willelmus gnd Vriezen. 

 

Johannes dictus die Moelner filius quondam Denkini dicti Fijen soen unum 

bonarium prati situm in parochia de Vechel in loco dicto in die 

Brueselsche Boenre inter hereditatem Theoderici Writer ex uno et inter 

hereditatem quondam Gerardi Vosse ex alio venditum sibi ab Egidio filio 

quondam Willelmi dicti Vriezen prout in litteris hereditarie vendidit 

Henrico de Merlaer seniori filio (dg: quon) Rodolphi de Merlaer 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

ex parte sui deponere. Testes Aa et Rover datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 17 do 01-08-1392. 

Johannes Lemkens soen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Johannes Lemkens soen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 715r 18 do 01-08-1392. 

Nijcholaus zvw Jacobus uter Hasselt droeg over aan Godefridus van Rode een 

b-erfpacht van 6 lopen rogge, Bossche maat, met Kerstmis te leveren, gaande 

uit een erfgoed gnd Meijnarts Akker, in Berlicum, welke pacht voornoemde 

Nijcholaus verworven had van Petrus Machiels soen. 

 

Nijcholaus (dg: uter Hasselt) filius quondam Jacobi uter Hasselt 

hereditariam paccionem (dg: septem) #sex# lopinorum siliginis mensure de 

Busco solvendam hereditarie nativitatis Domini ex hereditate dicta 

Meijnarts Acker sita in parochia de Berlikem quam paccionem dictus 

Nijcholaus erga Petrum Machiels soen acquisiverat (dg: prout in litteris) 

supportavit Godefrido de Rode promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. 

 

1179 mf11 C 01 p. 716. 

 in festo Petri: donderdag 01-08-1392. 

 anno Domini Mo CCCmo XC secundo mensis augusti die prima 

  pontificis Bonifacii noni anno 2o: donderdag 01-08-1392. 

 in crastino Petri ad vincula: vrijdag 02-08-1392. 

 

BP 1179 p 716v 01 do 01-08-1392. 

Jordanus van der Teijnden ev Aleijdis dvw Theodericus van Overlaer schonk 

aan Hermannus zv Arnoldus Cleijnael en diens vrouw Katherina dv voornoemde 

Jordanus 1/3 deel, dat aan voornoemde Jordanus en zijn vrouw gekomen was na 

overlijden van voornoemde Theodericus, in een b-erfcijns van 31 pond, die 

Johannes Vroeman moest betalen aan wijlen voornoemde Theodericus van 

Overlaer, een helft met Lichtmis en de andere helft met Sint-Jan, gaande 

uit erfgoederen, die aan wijlen voornoemde Theodericus en diens vrouw Yda 

gekomen waren na overlijden van Elizabeth van den Auden Huus smvw 

voornoemde Theodericus en na overlijden van Yda svw voornoemde Elizabeth, 

in Oirschot, uitgezonderd een stukje beemd, in een erfgoed gnd Eertborne 

van wijlen voornoemde Theodericus. 

 

Jordanus van der Teijnden (dg: terc) maritus et tutor legitimus Aleijdis 

sue uxoris filie quondam Theoderici de Overlaer terciam (dg: ter p) 

partem sibi et dicte s[ue] uxori de morte dicti quondam Theoderici 

successione advolutam in hereditario censu XXXI librarum quem censum 

Johannes Vroeman dicto quondam Theoderico de O[ver]laer solvere tenebatur 

hereditarie mediatim purificationis et mediatim nativitatis Johannis ex 

hereditatibus que dicto quondam Theoderico et Yde sue uxori de morte 

[quondam] Elizabeth van den Auden (dg: Huus) Huus socrum eiusdem quondam 

Theoderici et Yda! sorore eiusdem quondam Elizabeth successione fuerant 

ad[volute] sitis in parochia de Oerscot excepta particula prati sita in 

hereditate dicta Eertbor[n]e dicti quondam Theoderici ut dicebat 

hereditarie supportavit Her[manno] filio Arnoldi Cleijnael cum Katherina 
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eius uxore filia dicti Jordani (dg: promittens ratam servare et ob) 

nomine dotis ad jus oppidi promittens ratam servare. Testes Aa et Rover 

datum (dg: supra) in festo Petri. 

 

BP 1179 p 716v 02 do 01-08-1392. 

Johannes van Achel zvw Johannes van Achel verkocht aan Johannes Pulslauwer 

Henrics soen een b-erfcijns van 15 gulden geld van Holland of van Gelre of 

ander paijment van dezelfde waarde, die Johannes van den Loe zvw Arnoldus 

van den Loe beloofd had aan zijn broer Johannes van den Broec, met Lichtmis 

te betalen, gaande uit alle erfgoederen van voornoemde Johannes van den 

Loe, gelegen in Sint-Oedenrode, ter plaatse gnd Olland, welke cijns 

voornoemde Johannes van Achel verworven had van voornoemde Johannes van den 

Broec zvw Arnoldus van den Loe. 

 

Johannes de [A]chel filius quondam Johannis de Achel hereditarium censum 

quindecim aureorum florenorum dictorum communiter gulden monete Hollandie 

sive Gelr[ie] boni auri et iusti ponderis vel alterius pagamenti eiusdem 

valoris quem Johannes van den Loe filius (dg: qu dicti) quondam Arnoldi 

van den Loe promiserat se daturum et soluturum Johanni van den Broec suo 

fratri hereditarie purificationis ex omnibus et singulis hereditatibus 

dicti Johannis van den Loe quocumque locorum in parochia de Rode sancte 

Ode ad locum dictum Ollant consistentibus sive sitis quem censum dictus 

Johannes (dg: #de# van den Broec filius quondam Arnoldi van den Loe erga) 

de Achel erga dictum Johannem van den Broec filium quondam Arnoldi van 

den Loe acquisiverat prout in litteris hereditarie (dg: supportavit) 

#vendidit# Johanni Pulslauwer Henrics soen supportavit cum litteris et 

aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui 

deponere. Testes Rover et Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 716v 03 do 01-08-1392. 

Laurencius van Gherwen en zijn zoon Willelmus beloofden aan Johannes zv 

Theodericus van Gherwen 40 Gelderse gulden of de waarde met Sint-Martinus 

aanstaande (ma 11-11-1392) te betalen. 

 

Laurencius de Gherwen et Willelmus eius filius promiserunt Johanni filio 

Theoderici de Gherwen XL Gelre gulden seu valorem ad (dg: nativitatis 

Domini) Martini proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 716v 04 do 01-08-1392. 

Vervolgens beloofde voornoemde Johannes van Achel aan Johannes Pulslauwer 

dat, indien later voornoemde cijns van 15 gulden van voornoemde Johannes 

Pulslauwer zou worden uitgewonnen, dat dan voornoemde Johannes van Achel, 

na maning van voornoemde Johannes Pulslauwer, aan hem 165 Hollandse gulden 

of de waarde zal betalen. Als dat aan voornoemde Johannes Pulslauwer 

betaald is, zal Johannes Pulslauwer voor schepenen van Den Bosch afstand 

doen van voornoemde cijns en die teruggeven met deze brief, de brief 

waarmee voornoemde Johannes van den Broec voornoemde cijns verworven had 

van zijn broer Johannes van den Loe, en de brief, waarmee voornoemde 

Johannes van Achel voornoemde cijns had verworven van voornoemde Johannes 

van den Broec. Opgesteld in de kamer van de stad Den Bosch in aanwezigheid 

van hr Johannes van den Broec priester zv Theodericus, Johannes van Gherwen 

zv Theodericus en Laurencius van Gherwen. 

 

A. 

Notum sit universis quod cum ita actum sit (dg: con) promisit igitur 

dictus Johannes de Achel (dg: q) super habita et habenda fide prestita 

dicto Johanni Pulslauwer quod si (dg: dictus census) #imposterum# 

contingat dictum censum XV florenorum dicto Johanni (dg: de) Pulslauwer 

evinci (dg: in parte vel in toto) in judicio spirituali vel seculari quod 

extunc dictus Johannes de Achel (dg: d) in hoc eventu dabit et exsolvet 

dicto Johanni Pulslauwer (dg: C et LXVI LXV) centum et sexaginta quinque 
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Hollant gulden seu valorem #ad eius monitionem in hoc eventu 

persolvendos# et illis persolutis dicto Johanni Pulslauwer dictus 

Johannes Pulslauwer (dg: reddere et s) ?resignare tenebitur dictum censum 
!cum scabinis in Busco et reddere simul cum dictis litteris et (dg: 

aliis) litteris scabinorum cum quibus dictus Johannes van den Broec 

dictum censum erga Johannem van den (dg: ..) Loe (dg: acq) suum fratrem 

acquisiverat et (dg: al) litteris scabinorum cum quibus dictus Johannes 

(dg: ut) de Achel dictum censum erga dictum Johannem van den Broec 

acquisiverat ut idem Johannes Pulslauwer etc fide prestita et super 

habita et habenda repromisit. Acta in camera (dg: presen) oppidi de Busco 

presentibus domino Johanne van den Broec presbitro filio Theoderici 

Johanne de Gherwen filio Theoderici et Laurencio de Gherwen testibus 

datum anno Domini Mo CCCmo XC secundo mensis augusti die prima hora 

vesperarum pontificis Bonifacii [noni] anno 2o. 

 

BP 1179 p 716v 05 vr 02-08-1392. 

Reijnerus van Holten zvw Willelmus van Vucht beloofde aan Rodolphus van 

Crumvoert 46½ Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

-. 

Reijnerus de Holten filius quondam Willelmi de Vucht promisit Rodolpho de 

(dg: Crum Crumvorne) Crumvoert XLVI (dg: Gelre) et dimidium Gelre gulden 

seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes 

Tijt et Arnoldus datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 716v 06 vr 02-08-1392. 

Voornoemde Reijnerus beloofde aan Godefridus Carnau 27 Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

-. 

Dictus Reijnerus promisit Godefrido Carna[u] XXVII Gelre gulden seu 

valorem ad nativitatis Domini proxime futurum persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 716v 07 do 01-08-1392. 

Willelmus Vos van Dijnther verklaarde zich verplicht te hebben aan de 

Onze-Lieve-Vrouw-Broederschap in Den Bosch, met een erfcijns van 4 pond 

geld, die voornoemde Willelmus beloofd had aan Johannes van de Kloot, ten 

behoeve van voornoemde broederschap, gaande uit alle goederen van 

voornoemde Willelmus. 

 

Willelmus Vos de Dijnther palam recognovit se debere et per (dg: tempore) 

#tempus# preteritum obligatum esse confraternitati beate Marie virginis 

in Busco in hereditario censu quatuor librarum monete quem censum 

predictum dictus Willelmus promisit super omnia Johanni de Globo ad opus 

dicte confraternitatis quod ipse Willelmus dabit dicte confraternitati 

dictum censum quatuor librarum dicte monete hereditarie in festo 

nativitatis Domini ex omnibus bonis dicti Willelmi quocumque locorum 

sitis ut dicebat. Testes Aa et Neijnsel datum in festo Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 716v 08 ±do 01-08-1392. 

Arnoldus Holter van Stripe verkocht aan Petrus gnd Stephens van Oerle een 

b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in Waderle te 

leveren, gaande uit een hoeve die was van wijlen Johannes van Utrecht, in 

Waderle, ter plaatse gnd Loen {niet afgewerkt contract}. 

 

Arnoldus Holter de Stripe hereditariam paccionem IIIIor modiorum 

siliginis mensure de Waderle quam se solvendam habere dicebat hereditarie 

purificationis et in Waderle tradendam ex quodam manso qui fuerat quondam 

Johannis de Utrecht sito in parochia de Waderle ad locum dictum Loen et 
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ex eius attinentiis singulis et universis ut dicebat hereditarie vendidit 

Petro dicto Stephens de Oerle promittens. 

 

BP 1179 p 716v 09 vr 02-08-1392. 

Johannes Spollaer zvw Nijcholaus Spollaer verkocht aan Arnoldus Voegeleer 

n-een erfpacht van 1 mud rogge, maat van Eindhoven, met Lichtmis in 

Eindhoven te leveren, gaande uit een kamp, gnd het Goer, dat was van 

Johannes van der Locht, in Eindhoven, tussen Henricus gnd Fijkens enerzijds 

en Lambertus Verre anderzijds, strekkend vanaf de gemene weg tot aan 

Johannes Scallics, belast met een cijns van 40 schelling geld aan Johannes 

Gruijter en een b-erfpacht van 1½ mud rogge, maat van Eindhoven. 

 

-. 

Johannes Spollaer filius quondam Nijcholai Spollaer hereditarie vendidit 

Arnoldo Voegeleer hereditariam paccionem unius modii siliginis mensure de 

Eijndoven solvendam hereditarie purificationis et in Eijndoven tradendam 

ex campo quodam dicto communiter tGoer que fuerat quondam Johannis van 

der Locht #sito in parochia de Eijndoven# inter hereditatem Henrici dicti 

Fijkens ex uno et hereditatem Lamberti Verre ex alio tendente a communi 

plathea ad hereditatem Johannis Scallics ut dicebat promittens warandiam 

[et] aliam obligationem deponere exceptis censu XL solidorum monete 

Johanni Gruijter et hereditaria paccione unius et dimidii modiorum 

siliginis mensure de Eijndo[ven ex]inde solvendis et sufficientem facere. 

Testes Tijt et Arnoldus datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 716v 10 vr 02-08-1392. 

Ludovicus Turellus droeg over aan zijn neef Johannes Turellus zijn deel in 

de maatschap van het huis van de Lombarden in Den Bosch, of in de gelden of 

andere zaken in voornoemd huis van voornoemde maatschap. 

 

Ludovicus Turellus totam partem et omne jus sibi quovis modo competentes 

aut competituras in societate domus lombardorum in Busco sive in pecuniis 

aut aliis rebus in dicto domo dicte societatis consistentibus sive sitis 

ut dicebat legitime supportavit Johanni Turello suo consanguineo 

promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes 

Neijnsel et Arnoldus datum ut supra. 

 

1179 mf11 C 02 p. 717. 

 in crastino Petri ad vincula: vrijdag 02-08-1392. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 03-08-1392. 

 

BP 1179 p 717r 01 vr 02-08-1392. 

Elisabeth dvw Amelius Meijnsen soen verkocht aan Katherina wv Petrus Colne 

½ morgen land, in Lith, in een kamp gnd Deenkens Hoeve, tussen Petrus van 

Maren enerzijds en een sloot aldaar anderzijds. Voornoemde Elisabeth en 

haar zoon Amelius beloofden lasten af te handelen, uitgezonderd 4 penning 

aan dekaan en kapittel van Luik en 3 voet maasdijk, naast de dijk van Agnes 

van Dordrecht. 

 

Elisabeth filia quondam Amelii Meijnsen soen cum tutore dimidium juger 

terre situm in parochia de Lijt in campo dicto Deenkens Hoeve inter 

hereditatem Petri de Maren ex uno et inter fossatum ibidem ex alio prout 

ibidem est situm ut dicebat hereditarie vendidit Katherine relicte 

quondam Petri Colne promittentes (dg: cum et) #tutore# cum ea Amelius 

eius filius indivisi warandiam et obligationem deponere exceptis (dg: 

duobus) IIIIor denariis decano et capitulo Leodiensi (dg: ad) exinde 

solvendis et tribus pedatis aggeris Mose sitis iuxta aggerem Agnetis de 

Dordrecht (dg: et inter aggerem) ad dictum dimidium juger terre 

spectantibus. Testes Tijt et Arnoldus datum in crastino Petri ad vincula. 
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BP 1179 p 717r 02 vr 02-08-1392. 

Petrus van Loen verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Petrus de Loen prebuit et reportavit. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 717r 03 vr 02-08-1392. 

Johannes Basijn en zijn broer Rodolphus beloofden aan Wellinus van Os 31 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes Basijn et Rodolphus eius frater promiserunt Wellino de Os XXXI 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini persolvendos. Testes datum 

supra. 

 

BP 1179 p 717r 04 vr 02-08-1392. 

Arnoldus Holter van Stripe verkocht aan Petrus gnd Stephens soen van Oerle 

een b-erfpacht van 4 mud rogge, maat van Waderle, met Lichtmis in Waderle 

te leveren, gaande uit een hoeve die was van wijlen Johannes van Utrecht, 

in Waderle, ter plaatse gnd Loen, reeds belast met grondcijnzen. De brief 

overhandigen aan Johannes Stephens soen. 

 

Arnoldus Holter de Stripe hereditariam paccionem IIIIor modiorum 

siliginis mensure de (dg: Eijnd) Waderle (dg: sol) quam se solvendam 

habere dicebat hereditarie purificationis et in Waderle tradendam ex 

quodam manso qui fuerat quondam Johannis de Utrecht sito in parochia de 

Waderle ad locum dictum Loen et ex eius attinentiis singulis et universis 

#+# {in margine sinistra:} #et quam paccionem dicebat primam fore 

paccionem ex premissis nisi censu dominorum fundi# ut dicebat hereditarie 

vendidit Petro dicto Stephens soen de Oerle promittens ratam servare et 

obligationem (dg: aliam) in dicto (dg: manso #paccione#) #?manso# 

existentem deponere exceptis censibus dominorum fundi prius inde 

solvendis. Testes (dg: Tijt) Ws et Tijt datum ut #?supra#. Detur Johanni 

Stephens soen. 

 

BP 1179 p 717r 05 vr 02-08-1392. 

Arnoldus van den Dijc verwerkte zijn recht tot vernaderen. 

 

Arnoldus van den Dijc prebuit et reportavit. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 717r 06 vr 02-08-1392. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer droeg al zijn goederen over aan zijn broer 

Johannes Basijn. 

 

(dg: Joh) Rodolphus filius quondam Rodolphi de Duer omnia sua bona 

quocumque locorum sita ut dicebat hereditarie supportavit Johanni Basijn 

suo fratri promittens warandiam. Testes (dg: datum supra) Tijt et 

Arnoldus datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 717r 07 vr 02-08-1392. 

De broers hr Theodericus priester en Henricus, kvw Theodericus van Os 

gewantsnijder, beloofden aan Jacobus van den Hoevel 196½ Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dominus Theodericus presbiter et Henricus fratres liberi quondam 

Theoderici de Os pannicide promiserunt Jacobo van den Hoevel C et 

nonaginta sex et dimidium Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 717r 08 vr 02-08-1392. 

Hr Willelmus van Aa ridder, Henricus van den Velde en Everardus van 

Onstaden beloofden aan Goessuinus van Tula 88 oude schilden van de keizer 

of van Frankrijk of de waarde, met Sint-Jacobus aanstaande (vr 25-07-1393) 
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te betalen. 

 

Dominus Willelmus de Aa miles Henricus van den Velde et Everardus de 

Onstaden promiserunt Goessuino de Tula LXXXVIII aude scilde monete 

imperatoris vel Francie vel valorem ad Jacobi proxime futurum 

persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum ut supra. 

 

BP 1179 p 717r 09 vr 02-08-1392. 

De eerste zal de anderen schadeloos houden. 

 

Solvit I grossum Flandriense. 

Primus servabit alios indempnes. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 717r 10 vr 02-08-1392. 

(dg: Rutgherus). 

 

BP 1179 p 717r 11 vr 02-08-1392. 

Rutgherus van Boemel zvw Johannes van Boemel de oudere verkocht aan 

Willelmus Bac zvw Mathijas van den Molengrave een n-erfcijns van 4 pond 

geld, een helft te betalen met Kerstmis en de andere helft met Sint-Jan, 

gaande uit (1) een huis en tuin, in Boxtel, tussen Arnoldus van Scijnle 

enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds, reeds belast met een 

cijns van 7 pond voornoemd geld, (2) een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd 

Elsbroek, tussen wijlen Walterus van Oerle enerzijds en erfgoed van de heer 

van Boxtel anderzijds, (3) een beemd, in Boxtel, ter plaatse gnd Elsbroek, 

tussen Willelmus die Wit enerzijds en het water gnd die Dommel anderzijds. 

 

Rutgherus de Boemel filius quondam Johannis de Boemel (dg: here) senioris 

hereditarie vendidit Willelmo (dg: Bath) Bac filio quondam Mathije van 

den Molengrave hereditarium censum quatuor librarum (dg: solve) monete 

solvendum hereditarie mediatim Domini et mediatim Johannis ex domo et 

orto dicti venditoris sitis in Bucstel inter hereditatem Arnoldi de 

Scijnle ex uno et inter (dg: h) aquam dictam die Dommel ex alio atque ex 

prato sito in parochia de Bucstel in loco dicto Elsbroec inter 

hereditatem (dg: d) quondam Walteri (dg: Celen soe) de Oerle ex uno et 

inter hereditatem domini de Bucstel ex alio item ex quodam prato sito in 

dicta parochia in loco dicto! Elsbroec vocato inter hereditatem Willelmi 

die Wit ex uno et inter hereditatem et (dg: aquam) inter aquam dictam die 

Dommel ex alio ut dicebat promittens super omnia warandiam et 

obligationem deponere excepto censu (dg: domini) septem librarum dicte 

monete ex dictis domo et orto prius solvendo et sufficientem facere. 

Testes Tijt et Arnoldus datum supra. 

 

BP 1179 p 717r 12 vr 02-08-1392. 

Hermannus zv Nijcholaus van Baerle beloofde aan Ghibo Kesselman de oudere 

27 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 

 

Hermannus filius Nijcholai de Baerle promisit Ghiboni Kesselman seniori 

XXVII Gelre gulden seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 717r 13 vr 02-08-1392. 

Godefridus van Zeelst en Johannes zv Gerardus van Vladeracken beloofden aan 

Jacobus van den Hoevel 162 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis 

aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Godefridus de Zeelst et Johannes (dg: de) filius Gerardi (dg: Ge) de 

Vladeracken promiserunt Jacobo van den Hoevel centum et sexaginta duobus! 

Gelre #gulden# seu valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 
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persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 717r 14 vr 02-08-1392. 

Voornoemde Godefridus en Johannes beloofden aan Ghibo Kesselman de jongere 

63 Gelderse gulden met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Dicti Godefridus et Johannes promiserunt (dg: Jac) Ghiboni Kesselman 

#juniori# (dg: prom) LXIII Gelre gulden ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 717r 15 vr 02-08-1392. 

Rodolphus zvw Rodolphus van Duer ev Oda dvw Cristina dv hr Willelmus 

investiet van de kerk van de begijnen in Den Bosch verkocht aan Arnoldus 

van Amerzoijen zv Johannes van Amerzoijen een b-erfcijns van 10 schelling 

geld, met Sint-Lambertus-Martelaar te betalen, gaande uit een hoeve gnd 

Hoeveken, in Vught, achter Arnoldus van de Kloot, ter plaatse gnd Heren 

Everarts Hoeveken, welke cijns aan wijlen voornoemde Cristina was verkocht 

door Theodericus Hollander van Vucht, Elisabeth gnd Lise, Adelissa en 

Rijclaudus, sv voornoemde Theodericus, en welke cijns nu aan hem behoort. 

 

Rodolphus filius quondam Rodolphi de Duer maritus et tutor legitimus Ode 

sue uxoris filie quondam (dg: Cr) Cristine filie domini Willelmi 

investiti ecclesie beghinarum in Busco hereditarium censum decem 

solidorum monete dandum et solvendum hereditarie in festo beati Lamberti 

martiris de mansulo terre dicto (dg: communiter) Hoeveken communiter sito 

in Vucht retro hereditatem Arnoldi de Globo ad locum dictum Heren 

Everarts Hoeveken venditum dicte quondam Cristine a Theoderico Hollander 

de Vucht Elisabeth dicta Lise Adelissa et Rijclaude sororibus dicti 

Theoderici prout in litteris et quem nunc ad se pertinere dicebat 

hereditarie vendidit Arnoldo de Amerzoijen filio Johannis de Amerzoijen 

supportavit cum litteris et jure promittens ratam servare et obligationem 

et impeticionem ex parte sui et dicte quondam Cristine deponere. Testes 

Tijt et Arnoldus datum in crastino Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 717r 16 vr 02-08-1392. 

Ghibo Vette beloofde aan Elisabeth wv Johannes Pepercoren 13½ Hollandse 

gulden, 35 plakken voor 1 gulden gerekend, met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

Ghibo Vette promisit Elisabeth relicte quondam Johannis Pepercoren XIIIJ 

Hollant gulden scilicet XXXV placken pro quolibet computato ad 

nativitatis Domini proxime persolvendos. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 717r 17 vr 02-08-1392. 

Adam Hoeft verkocht aan Lambertus Arts soen een b-erfcijns1 van 22 pond 

geld, die Matheus zvw Johannes Kitsaert beloofd2 had aan voornoemde Adam, 

een helft te betalen met Pasen en de andere helft met Sint-Remigius, gaande 

uit (1) de helft in een stenen huis en erf en in een houten huis van wijlen 

hr Gerardus Top priester, in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed 

van voornoemde wijlen Gerardus Top, eertijds van Johannes Top, enerzijds en 

erfgoed van Ludovicus Top anderzijds, (2) de helft in een b-erfcijns van 20 

schelling voornoemd geld, gaande uit een b-erfcijns van 3 pond, gaande uit 

voornoemd stenen huis, erf en houten huis, (3) de andere helft van het 

stenen huis, erf, houten huis en cijns van 20 schelling, welke 

laatstgenoemde helft voornoemde Matheus tevens tot onderpand had gesteld 

                         
1 Zie ← BP 1179 p 349r 05 vr 09-02-1392, verkoop van een erfcijns van 4 

pond uit deze erfcijns van 22 pond ; deze verkoop wordt hier niet vermeld. 
2 Zie ← BP 1179 p 296v 03 vr 22-09-1391, uitgifte van de helft van de 

onderpanden voor de cijns van 22 pond, waarbij de andere helft mede tot 

onderpand wordt gesteld. 
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van voornoemde cijns. 

 

Adam Hoeft hereditarium censum XXII librarum monete quem Matheus filius 

quondam Johannis Kitsaert promiserat se daturum et soluturum dicto Ade 

hereditarie mediatim pasch[e] et mediatim Remigii ex medietate ad dictum 

Adam spectante in domo lapidea et area atque in domo lignea quondam 

domini Gerardi Top presbitri sitis in Busco ad vicum dictum Colperstraet 

#+# {in margine sinistra:} #inter hereditatem dicti quondam Gerardi Top 

que fuerat Johannis Top ex uno et inter hereditatem Ludovici Top ex alio# 

atque ex medietate (dg: census) ad dictum Adam spectante in hereditario 

censu XX solidorum dicte monete solvendo hereditarie ex hereditario censu 

trium librarum solvendo hereditarie ex domo lapidea et area atque domo 

lignea predictis atque ex altera medietate domus lapidee et aree ac domus 

lignee ac census XXti solidorum quam medietatem iamdictam dictus Matheus 

prefato Ade cum primodicta medietate pro solucione dicti census XX[II] 

librarum ad pignus imposuit prout in litteris hereditarie vendidit 

Lamberto Arts soen supportavit cum litteris et jure promittens ratam 

servare et obligationem ex parte sui deponere. Testes Willelmus et 

Arnoldus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 717r 18 vr 02-08-1392. 

Willelmus Moelner zvw Rodolphus Delf droeg3 over aan Arnoldus nzvw 

Theodericus zv Bartholomeus 31½ Gelderse gulden, aan hem beloofd4 door 

Gheerlacus Cnode scolasticus in Den Bosch en Gerardus Raet. 

 

Willelmus Moelner filius quondam Rodolphi Delf XXXI et dimidium Gelre 

gulden promissos sibi a Gheerlaco Cnode scolastico in Busco et Gerardo 

Raet prout in litteris legitime supportavit Arnoldo filio naturali 

quondam Theoderici filii Bartholomei cum litteris etc. Testes datum ut 

supra. 

 

BP 1179 p 717r 19 za 03-08-1392. 

Nicholaus uijt der Hasselt beloofde aan Willelmus Moelner zvw Rodolphus 

Delf 48 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Nicholaus uijt der Hasselt promisit Willelmo Moelner filio quondam 

Rodolphi Delf XLVIII Gelre gulden vel valorem ad [nativitatis] Domini 

proxime futurum persolvendos. Testes Rover et Neijnsel datum sabbato post 

Petri ad vincula. 

 

1179 mf11 C 03 p. 718. 

 Sabbato post Petri ad vincula: zaterdag 03-08-1392. 

 Secunda post Petri ad vincula: maandag 05-08-1392. 

 sabbato ante Petri ad vincula: zaterdag 27-07-1392. 

 Tercia ante Jacobi: dinsdag 23-07-1392. 

 Dominica post Petri ad vincula: zondag 04-08-1392. 

 Tercia post Petri ad vincula: dinsdag 06-08-1392. 

 

BP 1179 p 718v 01 za 03-08-1392. 

Godefridus Posteel beloofde aan Lambertus Arts soen 364½ Gelderse gulden of 

de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Godefridus Posteel promisit Lamberto Arts soen IIIc et LXIIII et dimidium 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis #Domini# proxime persolvendos. 

                         
3 Zie → BP 1179 p 590v 06 ma 04-08-1393, overdracht weer terug, met 

adiusticatie. 
4 Zie ← BP 1179 p 073r 04 ma 10-07-1391, belofte op 25-12-1391 31½ Gelre 

gulden te betalen. 
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Testes Neijnsel et ....... datum s[abbato] post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 718v 02 ±za 03-08-1392. 

Voornoemde Godefridus Posteel beloofde aan Jacobus van der Braemsdonc 57 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 

 

Godefridus Posteel predictus promisit Jacobo van der Braemsdonc LVII 

Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime persolvendos. 

Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 718v 03 ±za 03-08-1392. 

Jacobus zv Nicholaus van Goderheijle beloofde aan Godefridus Posteel 21 

Engelse nobel of de waarde en 35 plakken met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-

1392) te betalen. 

 

Jacobus filius Nicholai de Goderheijle promisit Godefrido Posteel XXI 

Engels nobel vel valorem et XXXV placken ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 718v 04 ±za 03-08-1392. 

Rodolphus van Cromvoert handschoenmaker beloofde aan Henricus Stempel 63 

Engelse nobel of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 

 

Rodolphus de Cromvoert cijrothecarius promisit Henrico Stempel LXIII 

Engels nobel absque! valore ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum [supra]. 

 

BP 1179 p 718v 05 ±za 03-08-1392. 

Johannes van Troest verkocht aan Boudewinus gnd Beijs een b-erfcijns van 20 

schelling geld, met Sint-Katherina te betalen, gaande uit 2½ bunder beemd, 

ter plaatse gnd Eelde, in een kamp van Godescalcus gnd van Overbeke, naast 

Albertus nzvw hr Goessuinus van Bucstel investiet van de kerk van Gemonde 

enerzijds en Leijta van Waubraken anderzijds, welke cijns aan hem was 

overgedragen door Henricus van Hijntham zvw Johannes van Hijntham de 

oudere. 

 

Johannes de Troest hereditarium censum XXti solidorum monete solvendum 

hereditarie in festo beate Katherine de duobus et dimidio bonariis prati 

sitis ad locum dictum Eelde in quodam campo videlicet Godescalci dicti de 

Overbeke contigue iuxta hereditatem Alberti filii quondam naturalis 

domini Goessuini de Bucstel investiti quondam ecclesie de Ghemonden ex 

uno et inter hereditatem Leijte de Waubraken ex alio supportatum sibi ab 

Henrico de Hijntham filio quondam Johannis de Hijntham senioris prout in 

litteris hereditarie vendidit Boudewino dicto Beijs supportavit cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 718v 06 ±za 03-08-1392. 

Theodericus Pas timmerman droeg over aan Johannes Smedeken van Bucstel5,6 

een huis en erf in Den Bosch, aan de Kolperstraat, tussen erfgoed van 

Theodericus van Ruremunde enerzijds en de stal van Willelmus van Berkel 

anderzijds, aan Adam van Mierde tbv voornoemde Theodericus overgedragen 

                         
5 Zie → BP 1179 p 718v 07 ma 05-08-1392, overdracht door Johannes Smedeken 

van Bucstel van het huis en erf aan Albertus Buc van Lijt. 
6 Zie → BP 1180 p 274v 05 di 09-02-1395, verkoop door Johannes Smedeken van 

Bucstel van het huis en erf aan Boudewinus Beijs; Albertus Buc van Lijt 

deed afstand. 



Bosch’ Protocol jaar 1392 09. 

 

14 

door mr Henricus van den Venne timmerman7. 

 

Theodericus Pas carpentarius domum et aream sitam in Busco ad vicum 

dictum Colperstraet inter hereditatem Theoderici van Ruremunde ex uno et 

inter stabulum Willelmi de Berkel ex alio supportatam Ade de Mierde ad 

opus dicti Theoderici a magistro Henrico van den Venne carpentario prout 

in litteris hereditarie supportavit Johanni Smedeken de Bucstel cum 

litteris et aliis et jure promittens ratam servare et obligationem ex 

parte sui deponere. Testes datum ut supra. 

 

BP 1179 p 718v 07 ma 05-08-1392. 

Voornoemde Johannes Smedeken van Bucstel droeg voornoemd huis8 en erf over 

aan Albertus Buc van Lijt. 

 

Dictus Johannes dictam domum et aream p... hereditarie supportavit 

Alberto de (dg: Lijt supportavit) Buc de Lijt cum litteris et aliis et 

jure promittens ratam servare et obligationem ex parte sui deponere. {In 

margine sinistra:} Datum secunda post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 718v 08 ±za 27-07-1392. 

Engbertus van Arle mesmaker beloofde aan Elizabeth wv Johannes Pepercoren 

16 gulden, 32 gemene plakken voor 1 gulden gerekend, met Sint-Jan 

aanstaande (di 24-06-1393) te betalen. 

 

Engbertus de Arle cultellifex promisit Elizabeth relicte quondam Johannis 

Pepercoren XVI gulden XXXII gemeijn placken pro quolibet gulden ad 

nativitatis Johannis proxime futurum persolvendos. Testes (dg: Aa et W 

datum supra) Neijnsel et Tijt datum sabbato ante? Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 718v 09 ±za 27-07-1392. 

De broers Theodericus en Albertus, kv Albertus Spormer van Os, verkochten 

aan Walterus Bijerman szv Willelmus gnd Sweders van Oijen een n-erfpacht 

van 2 mud rogge, Bossche maat, met Lichtmis in Den Bosch te leveren, gaande 

uit (1) 2 huizen en erven, in Oss, ter plaatse gnd aan den Heuvel, tussen 

de weg gnd Peperstraat enerzijds en Johannes Mersman anderzijds, reeds 

belast met 6 schelling oude pecunia en 2 kapoenen, (2) 1½ morgen land, in 

Oss, ter plaatse gnd op den Brant, tussen Henricus Venbossche enerzijds en 

Ghisbertus zvw Willelmus Leijten soen anderzijds, (3) een stuk land, 2½ 

morgen groot, in Oss, ter plaatse gnd den Rusheuvel, tussen Johannes Becker 

zvw Johannes die Heirde enerzijds en Rutgherus zvw Johannes Weijnsken 

anderzijds. 

 

Theodericus et Albertus fratres liberi (dg: quonda) Alberti Spormer van 

Os hereditarie vendiderunt Waltero Bijerman genero Willelmi dicti Sweders 

de Oijen hereditariam paccionem duorum modiorum #siliginis# mensure de 

Busco solvendam hereditarie purificationis et in Busco tradendam ex (dg: 

domo do) duabus domibus et areis sitis in (dg: pa) Os ad locum dictum aen 

#den# Hoevel inter (dg: hereditatem pl) vicum dictum Peperstraet ex uno 

et inter hereditatem Johannis Mersman ex alio item ex uno et dimidio 

iugeribus terre sitis in parochia de Os ad locum dictum op den Brant 

inter hereditatem Henrici Venbossche ex uno et inter Ghisberti! filii 

quondam Willelmi Leijten soen ex alio item ex pecia terre duo et dimidium 

iugera terre continente sita in (dg: p) dicta parochia in loco dicto den 

Rushoevel inter hereditatem Johannis Becker filii quondam Johannis die 

Heirde ex uno et inter hereditatem Rutgheri filii quondam Johannis 

                         
7 Zie ← BP 1178 f 217v 03 do 11-03-1389, verkoop van het huis en erf aan mr 

Henricus van den Venne timmerman. 
8 Zie → BP 1180 p 274v 05 di 09-02-1395, verkoop door Johannes Smedeken van 

Bucstel van het huis en erf aan Boudewinus Beijs; Albertus Buc van Lijt 

deed afstand. 
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Weijnsken ex alio ut dicebant promittentes super (dg: omnia warandiam et) 

habita et habenda warandiam et aliam obligationem deponere exceptis sex 

solidis antique pecunie et duobus caponibus ex dictis (dg: do) duabus 

domibus et areis de jure solvendis et sufficientem facere. Testes (dg: 

datum) Neijnsel et (dg: W) Tijt datum supra. 

 

BP 1179 p 718v 10 di 23-07-1392. 

Willelmus Loden soen van Tiel beloofde aan Johannes Valken soen 68½ dobbel 

mottoen, 3 Gelderse gulden of de waarde voor 2 dobbel mottoen gerekend, met 

Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Willelmus Loden soen de Tiel promisit Johanni Valken soen LXVIII et 

dimidium dobbel mottoen scilicet III Gelre gulden #seu valorem# pro 

duobus dobbel mottoen ad nativitatis Domini proxime futurum. Testes 

Willelmus et Tijt datum tercia ante Jacobi. 

 

BP 1179 p 718v 11 zo 04-08-1392. 

Ghevardus van den Venne zvw Rodolphus gnd Roef die Bever en zijn zoon 

Rodolphus gnd Roef droegen over aan Theodericus die Bever zvw voornoemde 

Rodolphus die Bever alle goederen, die aan voornoemde Ghevardus en zijn 

zoon Rodolphus gekomen waren na overlijden van de ouders van voornoemde 

Ghevardus, en na overlijden van Elizabeth sv voornoemde Ghevardus. 

 

Ghevardus van den Venne filius quondam Rodolphi dicti Roef (dg: van den 

Venne) #die Bever# et Rodolphus dictus Roef eius filius (dg: super 

omnibus bonis dictis) #omnia bona mobilia et immobilia hereditaria et 

parata (dg: hereditariis et para) dictis# Ghevardo et Rodolpho eius filio 

de morte quondam parentum dicti Ghevardi atque de morte quondam Elizabeth 

sororis (dg: di) olim dicti Ghevardi successione advolutis! quocumque 

locorum consistentia sive sita ut dicebant (dg: ad opus Theoderici) 

#supportaverunt# Theoderico die Bever filio (dg: quo) dicti quondam 

Rodolphi die Bever (dg: renunciaverunt) promittentes ratam servare et 

obligationem ex parte sui! deponere. Testes Willelmus et Rover datum 

dominica post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 718v 12 ma 05-08-1392. 

Johannes van den Berge van Dommellen en Petrus Daneels soen beloofden aan 

Henricus zvw Lambertus van den Arennest 191½ Gelderse gulden of de waarde 

met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes van den Berge de Dommellen et Petrus Daneels soen promiserunt 

Henrico filio quondam Lamberti van den Arennest C et nonaginta unum et 

dimidium Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum secunda post Petri ad 

vincula. 

 

BP 1179 p 718v 13 ma 05-08-1392. 

Voornoemde twee debiteuren beloofden aan Gerardus zv Petrus Oprijs 143 

Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 

 

Dicti duo debitores promiserunt Gerardo filio Petri Oprijs (dg: XL) C et 

XLIII Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 718v 14 ma 05-08-1392. 

Voornoemde twee debiteuren beloofden aan Johannes zvw Willelmus van Orthen 

70 Gelderse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te 

betalen. 
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Dicti duo debitores promiserunt Johanni filio quondam Willelmi de Orthen 

LXX Gelre gulden vel valorem ad festum nativitatis Domini proxime futurum 

persolvendos. Testes datum!. 

 

BP 1179 p 718v 15 ma 05-08-1392. 

Rodolphus zv Johannes Gerijs beloofde aan Godefridus Posteel 32 Gelderse 

gulden en 32 Hollandse gulden of de waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-

12-1392) te betalen. 

 

Rodolphus filius Johannis Gerijs promisit Godefrido Posteel XXXII Gelre 

gulden et XXXII Hollant gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

futurum persolvendos. Testes Neijnsel et Arnoldus datum ut supra. 

 

BP 1179 p 718v 16 di 06-08-1392. 

Johannes van den Berghe van Dommellen, Petrus Daneels soen en Godescalcus 

Moelner beloofden aan Henricus Hadewigen brouwer 165 Gelderse gulden of de 

waarde met Kerstmis aanstaande (wo 25-12-1392) te betalen. 

 

Johannes van den Berghe van Dommellen et Petrus Daneels soen et 

Godescalcus (dg: multor) Moelner promiserunt Henrico Hadewigen braxatori 

C LXV Gelre gulden vel valorem ad nativitatis Domini proxime 

persolvendos. Testes Tijt et Arnoldus datum 3a post Petri ad vincula. 

 

BP 1179 p 718v 17 di 06-08-1392. 

De eerste twee zullen de derde schadeloos houden. 

 

Solvit. 

Primi duo servabunt 3m indempnem. Testes datum supra. 

 

BP 1179 p 718v 18 di 06-08-1392. 

Mr Johannes van Zelant verhuurde aan Godefridus Baliaert een kamp, in 

Rosmalen, ter plaatse gnd die Heuvel, voor een periode van 3 jaar, ingegaan 

afgelopen Sint-Martinus (za 11-11-1391), per jaar voor 18 Hollandse gulden 

of de waarde met Sint-Martinus te betalen, belast met lasten. De huurder 

zal de dijken, sloten en sluizen onderhouden, maar al wat voornoemde 

Godefridus zal uitgeven voor het onderhoud van de dijken, dat zal 

voornoemde mr Johannes in mindering brengen. Voornoemde Godefridus zal het 

kamp niet bezaaien. 

 

Magister Johannes de Zelant quendam campum ad se spectantem situm in 

parochia de Roesmalen in loco dicto die Hoevel (dg: inter hereditatem 

Arnoldus Arnoldi) prout ibidem ets situs ut dicebat locavit Godefrido 

Baliaert ab eodem ad spacium trium annorum a festo Martini proxime 

preterito sequentium possidendam pro XVIII Hollant gulden vel valorem 

dandis sibi ab alio anno quolibet dictorum trium annorum Martini et pro 

primo Martini proxime futuro promittens warandiam et obligationem 

deponere exceptis oneribus ad premissa spectantibus et alter repromisit 

super omnia et quod ipse aggeres fossata et slusas tenebit in bona 

disposicione tali condicione quod quidque dictus Godefridus exposuerit 

pro conservacione aggerum ad dictum campum spectantium hoc dictus 

magister Johannes dicto Godefrido defalcabit hoc eciam addito quod dictus 

Godefridus dictum campum non seminabit. 

 


